ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze inkoopvoorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten met betrekking tot de levering van
goederen of diensten tussen Integan en de leverancier aan Integan, waarbij deze
inkoopvoorwaarden steeds voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de leverancier.
Indien alsnog de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing zouden worden
verklaard, hebben deze inkoopvoorwaarden minstens een aanvullende werking.
2. Wijzigingen
Integan is te allen tijde bevoegd om, in overleg met de leverancier of indien voorbehouden in de
overeenkomst, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen of diensten te
wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Integan
hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de verlangde
wijziging, schriftelijk te informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Integan onredelijk zijn, zullen
partijen hierover in overleg treden.
3. Overdracht van verplichtingen
De leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Integan overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen
redelijke voorwaarden worden verbonden.
In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst
van de leverancier is deze verplicht aan Integan te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de
afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor
werkgevers.
4. Levering
De levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Bij
afwezigheid van overeenkomst met betrekking tot de plaats van de levering, moeten de goederen
afgeleverd worden in het magazijn van Integan op werkdagen tussen 8 en 16 uur.
De leverancier is verplicht Integan een bevestiging van de bestelling te sturen, ten laatste 1 week na
ontvangst van de bestelbon, via het e-mailadres aankoop@integan.be met vermelding van het
bestelbonnummer.
De goederen moeten bij de levering vergezeld zijn van een verzendbericht waarop het nummer van
de bestelbon, de omschrijving van het juiste aantal en de aard van de goederen en het aantal en de
kenmerken van het colli vermeld zijn.
Elke levering van goederen of diensten moet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier
voldoen aan de geldende wetten en reglementen, zoals onder meer inzake veiligheid en hygiëne,
inzake welzijn op het werk en inzake verplichte productvermeldingen. De leverancier zal zich
desbetreffend afdoende informeren.
Op aanvraag moet de samenstelling van deze producten bekendgemaakt worden aan Integan of aan
onze bedrijfsarts. Indien dit nuttig of noodzakelijk is, moet bij de geleverde goederen een duidelijke
gebruiksaanwijzing in het Nederlands gevoegd worden.
5. Leveringstermijn
Het overeengekomen tijdstip van levering is een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Bij niet
tijdige levering is de leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.
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De leverancier is verplicht een dreigende overschrijding van de leveringstermijn onmiddellijk
schriftelijk aan Integan te melden, zonder dat een dergelijke melding afbreuk doet aan de rechten
van Integan uit hoofde van de termijnoverschrijding.
Bij niet naleving van de leveringstermijn door de leverancier kan Integan bij aangetekende brief een
nieuwe termijn opgeven waarbinnen de bestelling moet uitgevoerd zijn of waarna de bestelling
geannuleerd wordt, onverminderd alle andere rechten voorzien in het Burgerlijk Wetboek en/of de
overheidsopdrachtenwetgeving. In geval van annulering van de bestelling heeft de leverancier in
geen geval recht op schadevergoeding of boetes.
Integan heeft het recht de levering uit te stellen. De leverancier zal in dat geval de goederen
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. Het
uitstel van de levering door Integan zal geen recht doen ontstaan voor de leverancier op boetes of
schadevergoedingen.
Eerdere levering geeft geen recht op snellere betaling.
6. Keuring van de goederen
Integan is gerechtigd te allen tijde de goederen te (laten) keuren, zowel tijdens de productie, de
bewerking en de opslag als na levering.
Op eerste verzoek zal de leverancier de nodige toegang verschaffen aan Integan of diens
vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De leverancier zal kosteloos zijn
medewerking verschaffen aan de keuring.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, of indien een keuring moet worden herhaald, komen de
daaruit voor Integan voortvloeiende kosten voor rekening van de leverancier.
In geval van afkeuring van de geleverde goederen, zal de leverancier binnen 5 werkdagen zorgen
voor herstel of vervanging van de geleverde goederen. Indien de leverancier niet aan deze
verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Integan gerechtigd de goederen van
een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten
nemen voor rekening, risico en op kosten van de leverancier.
Indien de leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde goederen terug ophaalt, heeft Integan
het recht de goederen aan de leverancier voor diens rekening en op diens kosten te retourneren.
7. Aanvaarding van de goederen
De aanvaarding van de goederen gebeurt steeds in de gebouwen van Integan of op het door Integan
opgegeven leveringsadres binnen een termijn van 14 werkdagen volgend op de levering.
De aanvaarding dekt enkel de zichtbare gebreken.
Integan behoudt zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te
zijn, de goederen te weigeren die afwijken van de bestelde goederen in afmetingen, kwaliteit,
samenstelling, constructie of andere eigenschappen.
Te veel geleverde goederen zullen geweigerd worden, zelfs indien ze al in de gebouwen van Integan
of op een ander leveringsadres zijn opgeslagen.
De leverancier is verplicht op zijn kosten de geweigerde goederen terug te nemen.
8. Verpakking
Integan heeft te allen tijde het recht (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van de
leverancier te retourneren.
Verwerking, respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen, is de
verantwoordelijkheid van de leverancier. Indien op verzoek van de leverancier
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, gebeurt dit op risico en voor rekening van de
leverancier.
De verpakkingen die op verzoek van de leverancier moeten worden teruggestuurd, worden door de
leverancier afgehaald of op kosten van de leverancier teruggestuurd van zodra Integan meldt dat ze
beschikbaar zijn.
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9. Betaling
De leverancier dient Integan de facturen in twee exemplaren te bezorgen. Op de facturen moet
steeds het bestelbonnummer vermeld worden. De leverancier ziet af van intresten en
schadevergoedingen in verband met te late betalingen indien het bestelbonnummer niet op de
factuur vermeld werd. Eveneens zal de leverancier op elke aanmaning het bestelbonnummer moeten
vermelden.
Voor intracommunautaire leveringen moeten eveneens de statistiekcode en het eenheidsgewicht
vermeld worden.
Betaling van de factuur zal plaatsvinden dertig dagen vanaf het einde van de maand waarin
goedkeuring van de goederen of van levering van de diensten is gebeurd en op voorwaarde dat de
factuur in ons bezit is en door Integan aanvaard wordt.
Bij betwisting over het aantal of de gebreken van de geleverde goederen of diensten wordt de
betaling opgeschort.
Te late betaling geeft geen recht op betaling van boetes of onbewezen kosten.
Integan heeft het recht het factuurbedrag te verminderen met bedragen die de leverancier
verschuldigd is aan Integan.
Betaling door Integan houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
10. Prijs
Een vaste prijs geldt voor alle bestellingen, ook voor deze welke op aanvraag geleverd worden. Er
worden geen aanpassingen aan index, grondstofprijzen of wisselkoersen aanvaard, tenzij deze
mogelijkheid van herziening uitdrukkelijk in de bestelling door Integan vermeld is.
In de prijs zitten alle kosten en heffingen op de leveringen inbegrepen, zoals maar niet beperkt tot de
verpakkings -, verzendings -, vervoers- en douanekosten, enz. … .
Vaste kosten voor administratie van facturen met een gering bedrag worden enkel aanvaard indien
zij schriftelijk overeengekomen zijn.
11. Garantie
De leverancier garandeert dat de goederen, de eventuele installatie/montage ervan en de diensten
beantwoorden aan wat is overeengekomen.
De leverancier garandeert dat de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt
ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen,
reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het
realiseren van het door Integan schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet
met name zijn genoemd.
De leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen
betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
Indien Integan vaststelt dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan wat de leverancier
heeft gegarandeerd, is de leverancier in verzuim, tenzij hij kan aantonen dat de tekortkoming hem
niet kan worden aangerekend.
Alle materialen en goederen worden geleverd met een minimum garantie van één jaar vanaf de
levering of vanaf de indienststelling.
De garantieperiode wordt verlengd met de periode van gebruiksonderbreking door defect. Deze
periode gaat in op het ogenblik dat Integan het defect meldt aan de leverancier en eindigt op het
ogenblik dat de goederen terug in dienst worden gesteld.
De garantie na herstelling of vervanging van defecte onderdelen is minstens zes maanden.
De garantie dekt alle kosten die nodig zijn om de goederen terug in dienst te stellen.
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, rechtstreeks en onrechtstreeks, die voortvloeit uit de
slechte werking van de geleverde goederen.

E/1115/0711 Algemene Inkoopvoorwaarden juli 2011

Pagina 3 van 5

12. Tekortkoming
Bij een toerekenbare tekortkoming van de leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten, voortvloeiend uit
een toerekenbare tekortkoming, is Integan gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare
boete van 15 % van het totale door Integan in verband met de levering te betalen bedrag.
De wettelijke interest over de bedragen die Integan heeft vooruitbetaald, zullen worden verrekend
met de te betalen facturen over de periode van het verzuim.
Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van de partijen
opgeschort voor een periode die in onderling overleg zal bepaald worden.
Indien de leverancier stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem niet toerekenbaar zijn, heeft
Integan niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal de leverancier geen
schadevergoeding van Integan kunnen vorderen.
13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De leverancier garandeert dat de verkochte producten of de onderdelen ervan geen inbreuk
bevatten op de intellectuele eigendomsrechten van derden, hier inbegrepen maar niet beperkt tot
auteurs – en naburige rechten en industriële eigendom.
De leverancier zal Integan vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zouden
voortvloeien uit de schending van hun intellectuele eigendomsrechten door de aan Integan
verkochte producten of de onderdelen ervan.
De leverancier is gerechtigd de informatie die verstrekt is door Integan te gebruiken, maar uitsluitend
in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Integan.
14. Documentatie
De leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorgaand of tegelijkertijd met de levering ter
beschikking te stellen van Integan.
Integan is vrij in het gebruik van deze documentatie, inbegrepen het vermenigvuldigen ervan voor
eigen gebruik.
15. Aansprakelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, rechtstreekse en onrechtstreekse, die kan ontstaan
in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
De leverancier zal een verzekering afsluiten ter dekking van de risico’s die voortvloeien uit de
uitvoering van zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Integan. De leverancier is verplicht
Integan op eerste verzoek inzage te verlenen in de desbetreffende verzekeringspolis.
16. Risico – en eigendomsovergang
De eigendom van de goederen gaat over op Integan nadat deze zijn geleverd en gemonteerd of
geïnstalleerd.
Het risico van de goederen gaat over op Integan op het ogenblik dat de levering en de goedkeuring
van de goederen heeft plaatsgevonden.
17. Geheimhouding
De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst, evenals de overige
bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daarover openbaar maken zonder schriftelijke
toestemming van Integan.
Ingeval van inbreuk van de leverancier op de geheimhoudingsverplichting, zal deze laatste,
onverminderd de vergoeding van alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, aan Integan een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 25.000,00 EUR.
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18. Ontbinding
Ingeval de leverancier tekortkomt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of indien te vrezen
valt dat de leverancier zal tekortkomen aan zijn verplichtingen en niet voldaan is aan een schriftelijke
ingebrekestelling van de leverancier binnen 5 werkdagen, evenals ingeval van faillissement van de
leverancier, staking van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht, al dan
niet tot zekerheid, van haar bedrijf en/of haar schuldvorderingen, dan is de leverancier van
rechtswege in verzuim, in welk geval Integan het recht heeft de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19. Veiligheid, hygiëne en milieu
De leverancier verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen en voorschriften inzake veiligheid,
gezondheid, hygiëne en milieu na te leven en te doen naleven, evenals de bedrijfsvoorschriften en
reglementen van Integan op dit gebied.
20. Geschillen
Geschillen tussen partijen, hier inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht.
Indien partijen niet tot een oplossing komen, is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
Klachten lastens Integan worden op straffe van verval medegedeeld binnen een termijn van 8 dagen
volgend op het ogenblik waarop de leverancier kennis heeft genomen, of redelijkerwijze kennis had
moeten nemen, van de hoofdgebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.
Rechtsvorderingen lastens Integan worden op straffe van verval ingesteld binnen een termijn van
1 maand volgend op het ogenblik waarop de leverancier kennis heeft genomen, of redelijkerwijze
kennis had moeten nemen, van de hoofdgebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de
rechtsvordering.
21. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Belgische
recht van toepassing.
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